בס"ד

בולעטין  - 54 #אדר תשכ"ז לפ"ק
וועד העולמי למען הצלת ישראל מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
ארגון מוקדש לעקור את עצת המרגלים המדברים לשון הרע על ארצינו הקדושה,
)שעל ידיהם נחרב ב' מקדשות וגלינו מארצינו ,ובא עלינו כל הצרות רח"ל( ,ולעורר על
קדושת ומצות ישוב ארץ ישראל כמבואר במדרש תלפיות )ענף ארץ ישראל( ,יחד הקדוש
ברוך הוא את ארץ ישראל כמו בעל המיחד קרקע לאשתו למזונותיה ,והשכינה אין שורה
בחוץ לארץ .ובספר חרדים )דף נ"ז( ,מצות עשה מן התורה לדור בארץ ישראל ,שנאמר
וירשתה וישבת בה ,וכאמרם ז"ל שמצוה זו שקולה כנגד כל מצות שבתורה ,ויתקיים
יכם ָלשׂוּם
יכם ִמ ָכּל ִשׁ ְב ֵט ֶ
בנו הפסוק דברים )יב ,ה'( " ִכּי ִאם ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ִי ְב ַחר ה' ֱאלֹ ֵק ֶ
את ָשׁ ָמּה" ,ונזכה לביאת המשיח בב"א
וּב ָ
ֶאת ְשׁמוֹ ָשׁם ְל ִשׁ ְכנוֹ ִת ְד ְרשׁוּ ָ

שׁר" לפ"ק.
שנת " ֶאל ַה ָמּקוֹם ֲא ֶ

יצא על ידי וועד העולמי למען הצלת ישראל
מעצת מרגלים ,ולתקן חטא המרגלים
כמו שכתוב רש"י במדבר )פרק יג פסוק טז( ויקרא משה
להושע וגו'  -התפלל עליו  -יה יושיעך מעצת מרגלים.

באר שבע ,ארץ ישראל
פירוש בעלי התוספות על במדבר פרק יג פסוק ב
שלח לך אנשים .משל למלך שהיה לו כרם ועשה יין טוב אמר לעבדיו הכניסו ייני
בביתי כיון שהחמיץ אמר להם הכניסוהו בבתיכם .כך הקב"ה כיון שהיו צדיקים אמר אספה
לי שבעים איש וכיון שראה מעשיהם כעורים אמר שלח לך אנשים:

למטה יוסף למטה מנשה .תימא למה כתב כאן למטה יוסף עם
בני מנשה ובכל שאר מקומות כתי' עם בני אפרים .ויש לומר לפי
שיוסף הוציא דבה על אחיו וכן עשו אלו הוציאו דבת הארץ .וא"ת
כיון שידע משה שהמרגלים יוציאו דבה למה שלחם שהרי מצינו
שהתפלל על יהושע .ויש לומר דמשה לא ידע שיוציאו דבה ומה
שהתפלל על יהושע לא התפלל שיושע מעצת מרגלים אלא
התפלל על יהושע שלא יעשו לו הרשעים רעה כמו שכתוב על רגל
על לשונו .אמרו פעם אחת נכנסה בתו של ענק בפרדס ואכלה
רמון והשליכה קליפתו והיו מרגלים טמונים בקליפה וסבורים
המרגלים שהקליפה היתה מערה ונכנסו בתוכה י"ב מרגלים לאחר
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אותה שעה נזכרה הבת שאכלה רמון והשליכה הקליפה חוץ
לפרדס שלא יראה אביה הקליפה ולא הרגישה מן הי"ב מרגלים
שהיו בתוכה .אמרו זה לזה ראו כמה גדולה גבורה יש בנשים ק"ו
באנשים ולכן הוציאו דבה .וא"ר יוחנן כל אותם מרגלים גובהם
ששים אמה.
)המשך בבולעטין הבא אי"ה(
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